
 

 

REFERAT  

MØTE I LANGRENNSKOMITEEN 

tirsdag 1. april 2014 

Idrettens Hus, Lillehammer 

 

Til stede:  Hanne Kvåle, Ragnhild Soleng, Knut Arne Kolstadbakken, Tom 

Nøvik, Robert Granseth og  Ellie Lein 

Referent: Ellie Lein 

 

 

 

 

Referatsaker 
 

 Ungdomsstafetten  

Ingen store reaksjoner på laguttak, kun en reserve som takket nei. Det ble en 4. og 12. plass på 

våre to lag. Det var dårlig vær i Holmenkollen, med regn og tåke, som ga vanskelige 

smøreforhold. Også en utfordring med lange avstander medllom smøreområde og stadion pga. 

WC-arrangement. Hotelloppholdet fungerte bra. Til neste år: Vurdere å være med på banketten 

fredag kveld og være over til lørdag. 

 

 Junior-NM, Mo i Rana 

Oppland stilte med 70 løpere, positiv gjeng,  mange gode resultater. Vi bodde samlet, da 

fungerer det også veldig bra med løpermøter. Regionskontaktene fungerte bra. I stafetten stilte 

vi med 10 herrelag, 6 damelag og 1 mixlag. 
 

 

 NM del 2 og NC-finale junior, Gålå 

Fantastisk arrangement, dyktige arrangører, alt fungerte meget bra. Gålå styrket sitt kandidatur 

som arrangør for framtidige nasjonale renn.. 

 

 Skikretsstyret 

Ellie refererte kort fra aktuelle saker fra styremøtet 08.03.14 i Oslo. Hovedsaker var godkjenning 

av Årsregnskap 2013 og Ungdoms-OL 2016 og skikretsens rolle inn mot dette arrangementet. 

Skikretsen kommer til å invitere YOGORG 2016 til et møte, i tillegg inviteres de også til Vårmøtet 

10. mai. 

 

 Møter med Team Veidekke Innlandet (TVI) 18. mars (Gjøvik)  og 27. mars (Gålå) 

Referat fra møtet på Gjøvik er allerede sendt ut i egen mail. På møtet på Gålå møtte i tillegg til 

Oppland, Gabriel Johannesen fra Buskerud, Sissel Fogner Sveen fra Hedmark og Per Morten 

Nymoen fra TVI. 
 



Økonomi: Hedmark har meldt fra at de ønsker endringer rundt administrasjonsansvaret, som de 

innehar p.t. Denne prosessen følges opp videre.  Sportslig: Nå begynner inntak for kommende 

sesong. Utfordring med å løfte TVIs status til det mest attraktive laget i kretsen, som det bør 

være. Hanne tar kontakt med Marit for å vurdere muligheten for et møte mellom krets og  

Lillehammer Skiklub  på et mer overordnet nivå, alt. kontakter Roy Holm, leder av TKL, og ber om 

et møte konkret knyttet til langrenn. 

 

Forberedelser til Vårmøtet 9-10. mai 
Ellie ordner alt det praktiske, med invitasjon, påmelding m.m. Link til påmelding legges ut på 

hjemmesider og sendes ut til alle klubber og grenledere før påske, med reminder etter påske og 

påmeldingsfrist 30. april. 
 

Tidsskjema: Fredag 9. mai 

kl. 17.30 LK-møte 

kl. 18.30 Grenmøte 

kl. 21.00 Middag 

 

Lørdag 10. mai 

kl. 10.00 Vårmøte krets, felles for alle grener 

kl. 12.00 Plakettutdeling 

kl. 13.00 Lunsj 

kl. 14.00 Grenmøte 

 

Møteagenda: 

Presentasjon ble gjennomgått og ansvarsområder fordelt. Ellie sender ut fjorårets ppt, der alle bes om å 

gjøre de endringer som trenges. Tom har hovedansvaret for det tekniske på selve møtet.  
 

Eivind Warlo fra TVI inviteres til møtet, bl.a. for å gi en kort status for TVI, maks 10 minutter. 

Robert forbereder et innlegg om Ung i sporet, evt. med hjelp av Sandra. 
 

Legger opp til gjennomgang/oppsummering av sesongen 2013-14 på fredag, legger opp til gruppearbeid 

og –diskusjoner på lørdag – men med mulighet for å endre ettersom møtet skrider fram. 

 
Gruppearbeid: 
 

 KM – nytenkning 

Tom innleder.  Målet er å løfte status på alle KM-arrangementene. Et av virkemidlene kan være å 

legge opp til en rullering av KM mellom de store anleggene i kretsen. 
 

 Kretsopplegg på nasjonale renn og NTG 20. 

Ragnhild innleder, Robert bistår. Per Ola Gasman fra NTG har løftet diskusjonen, ønsker å ta en 

vurdering og diskusjon  for å kunne gjøre jobben enda bedre. Viktig å høre hva klubbene ønsker, 

evt. også be Kristian Nordlunde og Per Ola Gasman om å holde innlegg  i saken. 
 

Under samme punkt tas også NTG20 opp. Dette er et allerede eksisterende opplegg for sisteårs 

juniorer, men det er nå et ønske om et tettere samarbeid med kretsen.  

 

 
 



 Kretscuper  

Knut Arne innleder. Kan vi tenke nytt vedr. cupavslutningen? Lage et enda mer spenstig opplegg i 

samarbeid med Gålå, f.eks. legge siste cuprenn til Gålå denne helgen, i tillegg til de vanlige 

samlingen?  
 

 Terminliste/TD’er 

Hanne innleder. Det har vært en stor utfordring med å få nok TD’er denne sesongen. Neste 

sesong vil vi være 100% konsekvente på at man ikke får arrangere renn på terminlista dersom 

klubben ikke kan stille med TD. 

 

 

Anlegg 
Som tidligere avtalt bes alle LK-medlemmene om å gå gjennom og kvalitetssikre anleggene i dagens 

anleggsplan i sin region. Dersom det er anlegg som har arrangert kretsrenn i år, men som ikke står på 

anleggsplanen, bør disse legges inn. Oppdatert informasjon sendes til Knut Arne, siste frist 15. mai.  

 

 

Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt. 

 

 


